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- Ko∏o PTTK dzia∏a ju˝ od ponad roku, jak ocenia
Pani ten czas?

- MyÊl´, ˝e by∏ to rok udany. Choç zainteresowanie
ludzi dzia∏alnoÊcià w PTTK nie jest najwi´ksze. Dzia∏al-
noÊç spo∏eczna jest na drugim planie. Osoby zg∏aszajàce
si´ do nas szukajà tu te˝ mo˝liwoÊç zarobienia. Z dru-
giej strony, gdy istnia∏a mo˝liwoÊç uczestniczenia w
kursie dla przewodników oraz zdobycia odpowiednich
uprawnieƒ, zainteresowanie nie by∏o du˝e. To zwiàza-
ne jest z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà, poza tym dochodzi
obs∏uga grup turystycznych, która przynosi Ko∏u drobne
dochody. Przez ten okres obs∏u˝yliÊmy ponad 1700
osób, co przek∏ada si´ na oprowadzenie ponad 120
grup w Dworku Prezydentów RP oraz ponad 90 spa-
cerów po Ciechocinku. GoÊcie otrzymali rzetelne infor-
macje i odbyli jednà z form turystyki kwalifikowanej.
OczywiÊcie turystów jest w naszym mieÊcie o wiele
wi´cej, ale korzystajà z us∏ug przewodników niewspó∏-
pracujàcych z nami i, niestety, licznej grupy „oprowa-
dzaczy” bez jakiegokolwiek przygotowania. Cz´sto
staram si´ przekonaç si´ takie osoby do zakupu cho-
cia˝by najtaƒszego informatora lub przewodnika po
Ciechocinku.

- Konkurencji zatem nie brakuje. W jaki sposób
trafiajà do Paƒstwa klienci?

- Informacje o PTTK odszukujà w przeró˝ny sposób:
znajdujà nas w ksià˝ce telefonicznej, Internecie, otrzy-
mujà informacje w Biurze Promocji czy te˝ od zna-
jomych mieszkajàcych w Ciechocinku. Bardzo cz´sto
trafiajà do nas wycieczki, które zg∏aszajà si´ do PTTK
w Toruniu. Z racji naszej podleg∏oÊci osoby, które
chcà zwiedziç tak˝e okolice Torunia, kierowane sà te˝
do nas na spacer po Ciechocinku czy zwiedzanie wa-
rzelni soli. Poza tym nasza siedziba na ulicy Zdrojowej
jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
od 13.30 do 15.30. Ka˝dy zainteresowany mo˝e si´
do nas zg∏osiç.

- Kiedy w Ciechocinku koƒczy si´ zatem  sezon
turystyczny?

- Nasz sezon nigdy si´ nie koƒczy i trwa 12 miesi´cy
w roku obecnie jest tylko wi´ksze nat´˝enie ruchu.
My natomiast zawsze jesteÊmy przygotowani do obs∏ugi
klientów.

W naszym ma∏ym kole, które zawiàza∏o si´ w ze-
sz∏ym roku, dzia∏a 9 przewodników, z czego czynnych
jest 6. Mogà oni oprowadzaç turystów po Ciechocinku,
okolicy, a nawet po Warszawie.

- Czy turyÊci przyje˝d˝ajàcy do Ciechocinka potra-
fià zaskoczyç swoimi pytaniami?

- O tak, sytuacje czasami sà bardzo ró˝ne. OczywiÊ-

cie wiele rzeczy mo˝na wybaczyç - zw∏aszcza dzieciom,
które majà prawo nie wiedzieç o wielu sprawach. Zda-
rzajà si´ jednak przypadki, gdy dowiaduj´ si´ od opro-
wadzanych grup wielu ciekawych rzeczy, które niestety
z prawdà nie majà wiele wspólnego. Takie sytuacje
zdarzajà si´ g∏ównie w Dworku Prezydentów RP. Do
tego dochodzà pytania, na które czasami trudno jest
powa˝nie odpowiedzieç, jak na przyk∏ad „czy ga∏àzki
na t´˝niach kwitnà?” Ale to sà sytuacje zabawne, zwià-
zane z naszà pracà.  Z drugiej strony padajà pytania
o opuszczone i zaniedbane obiekty. Te co prawda ju˝
nie zaskakujà, ale za ka˝dym razem t∏umacz´ grupom
i kuracjuszom, obwiniajàcym za ten stan w∏adze miasta,
˝e ka˝dy obiekt ma swoje go w∏aÊciciela i to na nim
spoczywa obowiàzek jego utrzymywania. Sta∏ym tema-
tem jest te˝ basen.

- Wi´c przewodnik musi byç przygotowany na
wszystko?

- Tak, ludzie cz´sto mylà nas z informacjà turysty-
cznà, pytajàc w naszym punkcie np. o szewca. OczywiÊ-
cie udzielamy te˝ i takich informacji, choç to wcale
nie jest naszym zadaniem. MyÊl´, ˝e podobna sytuacja
istnieje w Biurze Promocji, które choç stworzone do
promowania miasta na zewnàtrz, te˝ traktowane jest
jako centrum informacji o noclegach. W Ciechocinku
przyda∏aby si´ Informacja Turystyczna ogarniajàca
wszystkie informacje o imprezach jak i o wolnych
kwaterach. Zdaj´ sobie jednak spraw´, ˝e nie b´dzie
wielu ch´tnych, aby wspó∏finansowaç dzia∏alnoÊç
takiego biura.

- Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´ i ˝ycz´ Ko∏u PTTK
nowych cz∏onków, a przewodnikom ch´tnych do
oprowadzania.

Rozmawia∏ Jakub Giza

O tym, ˝e sezon turystyczny w Ciechocinku nigdy si´ nie koƒczy, najlepiej wiedzà przewodnicy. Od
ponad roku dzia∏a utworzone, w miejsce zlikwidowanego po 40 latach Oddzia∏u, Ko∏o PTTK. Choç utracono
cz´Êç niezale˝noÊci, nadal prowadzona jest dzia∏alnoÊç. DziÊ oprócz tradycyjnych spacerów po Ciechocinku
grupa przewodników oprowadza te˝ zorganizowane grupy po Dworku Prezydentów RP, prezentujàc histori´
Dworku Prezydenta MoÊcickiego oraz znajdujàcà si´ tam wystaw´ odznaczeƒ, które w trakcie dwóch ka-
dencji otrzyma∏ Aleksander KwaÊniewski. O to, jak ciechociƒskim przewodnikom up∏ynà∏ ten rok, zapy-
taliÊmy Gra˝yn´ Komosiƒskà - Maksymowicz, przewodnika i prezesa ciechociƒskiego Ko∏a PTTK.


